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Radio codeklavier RTS

n Oplichtende toetsen bij bediening.

n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie.

n Verschillende codes voor verschillende gebruikers.

n Waarschuwingslampje voor lage batterij.

n Gemakkelijk te monteren.

n IP 55.

n 2 kanalen.
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Het Radio Codeklavier RTS is een draadloze wandbediening met toegangscode.

Dankzij gebruikerscodes kunnen alleen bevoegde personen de toetsen gebruiken:

• 1 hoofdcode voor de 2 bedieningstoetsen,

• 2 secondaire codes per bedieningstoets geven gedeeltelijk en tijdelijk toegang tot het eigendom (het opslaan 

van secondaire codes is optioneel).

De gebruikerscodes van 4, 5 of 6 tekens, naar keuze, worden samengesteld met de cijfers van 0 t/m 9 en de A.

De toetsen van het Radio Codeklavier RTS zijn verlicht voor gebruik in het donker.

Het Radio Codeklavier RTS werkt met een batterijtje van 3 V, type CR 2450.

Algemeen
Lees altijd deze installatiegids en de bijgevoegde veiligheidsvoorschriften voordat u begint met de installatie 

van dit Somfy product. Vóór installatie moet gecontroleerd worden of dit product compatibel is met de 

aanwezige apparatuur en accessoires. Deze handleiding geeft instructies voor het installeren, het in bedrijf 

stellen en het gebruik van dit product.

Elk gebruik buiten het door Somfy bepaalde toepassingsgebied is niet conform. Hierdoor en door het negeren 

van de instructies in deze handleiding, vervalt iedere aansprakelijkheid en garantie van Somfy.

Somfy is niet aansprakelijk voor veranderingen van normen en standaards die van kracht zijn geworden na 

publicatie van deze handleiding.

Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen.

gebruiksomstandigheden
Plaats het product nooit in de buurt van metalen oppervlakken. Controleer het draadloze bereik voordat u 

het product definitief bevestigt. Het draadloze bereik wordt beperkt door de regelgeving inzake draadloze 

apparaten. 

Het gebruik van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een draadloze hifi hoofdtelefoon) dat op dezelfde 

frequentie werkt kan de prestaties van het product negatief beïnvloeden.

Omschrijving

veiligheid



- 5 -

Inlezen van het Radio codeklavier RTS op een dexxo motor
Het Radio codeklavier RTS werkt als een klassieke zender (bijvoorbeeld een afstandsbediening), gebruik 

daarom de handleiding van de motor voor het inlezen van het Radio codeklavier RTS.

Raak de antenne niet aan tijdens het inlezen.

Omdat het Radio codeklavier RTS zich automatisch vergrendelt na 30 seconden, moet u voordat deze tijd 

verstreken is, op de inleestoets van de ontvanger van de motor drukken.

nr. naam Functie

1 lampje boven Informatie over de verzending van een radiocommando

2 onder Informatie over de status van het Radio codeklavier RTS 
(knipperend = vergrendeld)

3 Bedieningstoetsen Bediening van de motor (1 toets per motor)

4 Alfanumerieke toetsen  Invoeren van de code

5 Antenne

6 SeT-toets Toegang tot de programmatiemode

7 Toetsen PROg Inlezen van een motor voor een zonnescherm of rolluik

8 AdR Resetten van het Radio codeklavier RTS (terug naar de 
fabrieksconfiguratie)

9 ReSeT In bedrijf stellen van het Radio codeklavier RTS (voor een 1e 
gebruik)  
vergrendelen van het Radio codeklavier RTS

Beschrijving

gebruik

PROG  ADR  RESET

1

2

4

6

7

3

5

9

8

In gebruik nemen (1e keer)

Open de codeklavier met de 
meegeleverde sleutel.

Druk op de RESET-toets. Druk op een 
willekeurige toets

Er gaat geen LED branden;
druk nogmaals op RESET.

Onderste LED gaat branden;
 Codeklavier werkt.

PROG ADR RESET



- 6 -

veranderen van de hoofdcode

2

1 Inlezen van het Radio codeklavier RTS op een dexxo motor

Op het display
verschijnt F0

Vasthouden tot 
lamp aangaat

Druk 3 seconden op 
Dexxo programmeertoets

...onderste LED brandt.  Toets de huidige hoofdcode op 
het Codeklavier in en bevestig 

deze met de SET-toets.

Toets de gewenste nieuwe
hoofdcode op het 

Codeklavier in 

Toets de nieuwe code nogmaals in 

Toets de hoofdcode op het Codeklavier in 
(000000 op een nieuwe of geresette codeklavier) 

en bevestig deze met de SET-toets.

Druk op één 
bedieningstoets

Bovenste LED gaat 
branden

Op het Dexxo display verschijnt C1
Lamp knippert 8x,

Codeklavier is ingelezen.

Druk op de SET-
toets tot...

Bevestig met de SET-toets, 
onderste LED gaat uit en 

weer aan.

Bevestig met de SET-toets LED gaat uit

De nieuwe hoofdcode is opgeslagen.

7 sec
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Klik het front op de grondplaat 
en schroef vast 

Klik het front op de grondplaat 
en schroef vast 

Verwijder het front met  
meegeleverde sleutel.

Verwijder het front met  
meegeleverde sleutel.

Bevestig de grondplaat van het 
Codeklavier aan de muur.

Plaats een nieuwe 
CR2450 batterij.

monteren van het Radio codeklavier RTS

Batterij vervangen

De commando’s zijn pas actief als de bedieningstoetsen zijn ontgrendeld.

Met de hoofdcode worden de 2 bedieningstoetsen ontgrendeld om de 2 motoren 
te kunnen bedienen.

Met een secondaire code kan één bedieningstoets worden ontgrendeld.

Het Radio codeklavier RTS vergrendelt zich automatisch 30 s na de laatste druk op 
een bedieningstoets.

gebruik

Druk op de gewenste 
bedieningstoets. 

Bovenste LED knippert.
Door het achtereenvolgens drukken op dezelfde

bedieningstoets werkt de motor als volgt: 
Openen, Stop, Sluiten, Stop, Openen ...

Toets de huidige hoofdcode op 
het Codeklavier in 

Plak de neopreen afdichting op de 
achterkant van het codeklavier .

Verwijder de batterij voorzichtig 
met een platte schroevendraaier.

gebruiken van het Radio codeklavier RTS

Voor motoren van een hek of een garagedeur met een functie voor het geheel of gedeeltelijk openen en als deze functie is geprogrammeerd, zorgt elke 
bedieningstoets voor het gedeeltelijk openen (korte druk < 1 s) of geheel openen (lange druk > 2 s).

Ø3

CLICK !

Controleer voordat u de 
Digipad bevestigt, of 

deze goed werkt vanaf 
de plaats waar u hem 

wilt bevestigen.

+

CLICK !

+
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controleren of de secondaire code juist is opgeslagen

Opslaan van een secondaire code

Door het toewijzen van een secondaire code aan een bedieningstoets kan hiermee een gedeelte 

van het eigendom geopend worden (bijvoorbeeld door de secondaire code toe te wijzen aan het 

toegangshek). 

De toestemming voor de toegang is tijdelijk, de eigenaar kan de secondaire code op elk gewenst 

moment wissen.

Secondaire codes

...onderste LED 
brandt.  

Druk op de 
bedieningstoets waaraan 
een secondaire code moet 

worden toegewezen.

Druk op de bij deze code 
behorende toets.

Als het bovenste lampje 
knippert, is de secondaire 

code juist opgeslagen.

Als het onderste lampje 
knippert, is de secondaire 
code NIET juist opgeslagen.
Sla de code opnieuw op.

Toets de huidige hoofdcode op 
het Codeklavier in 

Toets een secondaire 
code in

Toets de secondaire code 
nogmaals in 

Ontgrendel met de 
secondaire code

Druk op de SET-
toets tot...

Bevestig met de 
SET-toets.

7 sec

Bevestig met de SET-toets, 
onderste LED gaat uit en 

weer aan

Bevestig met de SET-toets LED gaat uit

voor de controle uit, 
zie volgende stap.

na het invoeren van 
de secondaire code;

Wacht 30 seconden 
tot het codeklavier 
automatisch 
vergrendelt.

Wissen van alle secondaire codes (onbekende)

...onderste LED 
brandt.  

...onderste LED uit gaat. 
Alle secondaire codes zijn gewist. 

Toets de huidige hoofdcode op 
het Codeklavier in 

Druk op de SET-
toets tot...

Druk op de SET-
toets tot...

Bevestig met de 
SET-toets

7 sec 10 sec
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meerdere malen foute code ingevoerd

Fout bij invoeren van de code

Resetten 

Begin van de ingevoerde code 
onjuist

Ga verder door de goede 
code in te voeren en... 

Alleen de laatste ingevoerde 
cijfers worden verwerkt.

Wissen van een (bekende) secondaire code

...onderste LED 
brandt.  

Druk op de bedieningstoets 
waaraan een secondaire 

code is toegewezen.

Toets de huidige hoofdcode op 
het Codeklavier in 

Toets de te wissen 
secondaire code in

Het onderste lampje 
knippert snel bij het 

indrukken van ongeacht 
welke toets.

...onderste LED uit gaat.  

Druk op de SET-
toets tot...

...bevestig met de SET-toets of een 
willekeurige bedieningstoets.

7 sec

Druk op de SET-toets tot...

Bevestig met de 
SET-toets

er zijn vijf 
verschillende 
verkeerde codes na 
elkaar ingevoerd.

voor de veiligheid 
wordt het codeklavier  
gedurende 5 minuten 
vergrendeld.

Wacht 5 minuten.

Resetten van het Radio codeklavier RTS

Druk op de ADR 
toets

Open het Codeklavier met 
de meegeleverde sleutel.

Sluit het Codeklavier.
Voer de complete installatie opnieuw uit: 

inlezingen, veranderen van de hoofdcode, enz.

10 sec.

CLICK !

PROG ADR RESET

Het bovenste lampje licht op 
tijdens het indrukken en daarna 
knipperen de 2 lampjes 7 keer.

het codeklavier 
is gereset.
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Problemen oplossen
Probleem mogelijke oorzaken Oplossingen

het bovenste lampje blijft uit  
(geen enkele beweging)

Batterij leeg vervang de batterij.

hoofdcode vergeten compleet resetten
het Radio codeklavier RTS moet worden gereset: 
wissen van de inlezingen, teruggaan naar de codes 
en het radioprotocol van de fabrieksconfiguratie.

Technische gegevens
  
Radiofrequentie 433,42 mhz

veiligheidsniveau IP54 klasse III

Bedrijfstemperatuur -20 °c tot + 60 °c

Afmetingen van het codeklavier (h x b x d) 115 x 95 x 27

Aantal kanalen 2

voeding 1 x 3 v-batterij van het type cR 2450

IP 54

433.42 MHz

3 Vdc

+
3V

CR 2450

+ 60°C

- 20°C
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